عملیات زراعتی

 -به آسانی خیشاوه شده می تواند

جواری ( )Zea maysبعد ازگنادم وبارناو ساومایاه غاااه ماهام جاهااه

 آماده ساختن زمین برای کشت:

 -درصورت بروز حشرات وگیاه هرزه به آساانای دوا شااشای شاده مای

مایااباااشااد .دردرجااه اول جااواری باارای تااولاایااد دانااه ودردرجااه دوم بااه

زمینی که بارای کااشات جاواری اناتاخاام گاردد الزم اسات شان از بارداشات

منظورتولید عاوفه وماده خام تولیدات صنعتی کشت میشود ،دانه جاواری

محصول که قبل از جواری قرار گرفته ،باید به طریا اه آمااده ناماود کاه رات

هم برای انساه ها وهم برای حیوانات به مصرع میرسد.

خاک کامالً یکنواخت شده ،عم خاک نیز در تمام قسمتهاای زمایاه یاکاسااه و

جواری درمناط گرم سیر و نیمه گرم سیر و حاره که بااراه یاا آم باه

رطوبت کافی در اعما زمیه موجود بوده و در تمام قشر زراعتی خاک ماواد

م دارکافی وجود دارد کشت میشود .درافغانستاه جاواری ناظارباه سااحاه

غ ایی کافی وجود داشته باشد .عالوه بر مسایل فو زمیه نیز به سهولت گارم

کاشت جواری در مناطا ماخاتاااع تاابا شارایاط آم و هاوای ماناطا اه

کشت بعداز گندم جای خود رادارد ودراکثر نا ااط کشاور حااصال خاوم

شده و ریشه گیاه به سادگی در خاک گسترش یافته و به عم کافی منااسام در

میباشد .در فصل بهار هنگامیکه خطر یا باناداه باهاار مارعوع گاردیاد

میدهد وروغه که ازدانه آه بادسات مایاایاد ازناگااه کایافایات ماورد تاوجاه

خاک نفو نماید .زمیه در وقت ب ر جواری معموالً  0-1مرتبه قابه مایاشاود.

(در مناط معتدل و سرد) و زمیه به اندازه کافی گرم شاد مایاتاواه با ر

همگاه قرارگرفته است بخاطر یکه ین منب غ ایی قاابال ماتاراکام شاده

سعی گردد تا زمیه در وقتیکه وتر است قابه شود .اگر زمیه در حال وتر قاباه

جواری را شروع کرد .در موق کشت و ب ر الزم است نسبت باه درجاه

است وبه راحتی قابل انت ال میباشد.

شود کاوخهای بزرگ تشکیل نشده زمیه باایاد باعاد از هار قاااباه ماالاه شاود تاا

حرارت محیط توجه شود ،طوریکه معادل درجه حرارت روز کاماتار از

اهمیت اقتصاد:

کاوخهای بزرگ میده شده و رطوبت خاک حفظ گردد .زمیه باید طوری آمااده

 01-01درجه سانتی گاراد نابااشاد .زیارا هارگااه در زمااه با ر درجاه

جواری مهم تریه نبات زراعتی دنیا محسوم گاردیاده و باه شایاوه هاای

گردد تا تمام گیاهاه هرزه مزارع از بیه برود.

حرارت کمتر از  01درجه باشد تولید جوانه زده به کندی انجاام شاده و

مختاع در تهیه مواد غ ایی از آه استفاده صورت مایاگایارد .سااحاه با ر

 مقدار تخمریز:

مقدمه:

جواری به سطح جهانی  002.6میایوه هاکاتاار زمایاه واناماود گاردیاده
است .دانه جواری براسان وزه خشن شامل حدود  77%نشاایساتاه9 ،

فیصد شروتیه 5 ،فیصد شحمیات 5 ،فیصد مرکبات شنچ کاارباناه و 1%

 وقت مناسب کشت:

میشود .در فصل بهار باید دقت الزم به عمل آید تا تخم در زماه منااسام

م دارتخمریز جواری مربوط به عوامل یل میباشد:

کاشته شود زیرا عالوه بر آنکه برای رشاد ناماوی اولایاه خاود از هاوای
معتدل بهار استفاده خواهد نمود در ماه های گرم تابستااه نایاز ماحاصاول

 -حصاخیزی زمیه

در معرض گرما و باد های گرم قرار نگرفاتاه و زود رن نایاز خاواهاد

خاکستر باشد .همچناه در داناه جاواری ویاتاامایاه هاای  A,E,Cوجاود
داشته امینواسید های غیر تعویضی ،نمن هاای مانارالای و عانااصار کام

 -م صد کشت برای گرفته تخم یا عاوفه

مصرع را نیز دارا میباشد .چنیه ماحاتاوا ارزش اقاتاصاادی جاواری را

 -نوع جواری

مواد خوراکی از جواری تهیه میگردد .از دانه جواری آرد بدست مایاایاد

 -به اسانی درو شده می تواند

در صورتیکه درجه حرارت به  6درجه کاهش یابد جوانه زده ماتاوقاع

 -م داررطوبت درخاک

باند برده و اهمیت غدایی آنرا بیشتر میسازد .به سویه جهانی  15فایاصاد

تواند.

شد.
 کنترول گیاه هرزه:
هرنوع نبات که مغایرنبات جواری در مزرعاه رویایاده بااشاد گایااه هارزه

 -طری ه ب ر

تعریع میگردد .گیاهاه هرزه با نبات اصای در گرفته مواد غ ایی ،آم و

درکشت جواری ازطری ه ها وروش های مختاع استفااده مایاشاود کاه ماعاماو

نور آفتام رقابت مینماید و هم چناه زمینه را برای رشد و نموی اماراض

درکشورعزیزما جواری را به دو طری ه کشت می کنند:

و حشرات مساعد میسازد .قسمیکه گیاهااه هارزه یان شانااگااه اماراض و

میشود تاهایاه مایاشاود هاماچانااه از داناه جاواری (،)Ascorbic acid

 .0ب سم شاشکی که درفی هکتار  05تا  01کیاوگرام ب رمینمایند.

حشرات میباشد .دانشمنداه زراعت معت د هستند که گیاهاه هرزه  12الای

نشایسته ( )Starchو گاوکوز را نیز استحصال مینمایند .از داناه ،باتاه،

 .1ب سم قطاری درفی هکتار 16تا  12کیاوگرام ب ر میگردد ،و اگار با اسام

و از آه غ ا های متنوع و مزه دار تهیه مینمایند .با وصع ایه هاماه از
دانة جواری روغه نهایت عالی که در اکثر شختنی ها از آه کاار گارفاتاه

توقه و برگ جواری برای تغ یه حیوانات کاار گارفاتاه مایاشاود .جاواری
ت ریبا ً در تمام ممالن جهاه کشت میگردد و نظر به ساحه ب ر و ارزش
غ ایی در قطار دیگر نباتات دانه دار م ام سوم را حایزمیابااشاد .جاواری
ین نبات زراعتی شر حاصال و ماروم مایابااشاد .جاواری بارای تاغا یاه
مواشی ،غ ای انسانی و م اصد تخنیکی از اهمیت زیاد برخوردار است.
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قطاری ب رگردد دارای فواید یل میباشد:
م دارتخم کمترمصرع میشود 16الی  12کیاوگرام درهکتار
 نبات بفاصاه معیه ازهم قرارمیداشته باشد ازشعاع آفتام خوم تراستفاده کرده می تواند2

 01فیصد حاصل جواری را کاهش میدهند.
گیاهاه هرزه به دو طری ه کنترول میگردند:
 .0کنترول میخانیکی :شامل عمایات زراعتی از قبیل اساتافااده از تاخام
های ب ری شاک ،تناوم زراعتی و خیشاوه نمودند میباشند.
 .1کنترول کیمیاوی :برای کاناتارول گایااهااه هارزه از عاااع کاش هاا
استفاده میشود .باایاد باخااطار داشات کاه اساتافااده از عاااع کاش هاا
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خطرات جانبی برای انسانها ،حیوانات و محیط زیست دارد .بنا َ استفااده

از عاع کش ها اخریه تدابیر باشد.
 آبیاری:
برای بدست آورده حاصل زیاد خصوصا ً در مناط که باارنادگای کام دارناد

شنجمیه آبیاری به م دار  011-21مای متر زمانی اجرا میشود که باتاه هاا در
حدود  71-61روز بوده و باه رشاد کاامال خاود رسایاده اناد .ایاه مارحاااه از
حسان تریه مرحاه می باشد.
ششمیه آبیاری معموالً زمانی صورت میگیرد که بته ها  91-21روزه باوده
و دانه در مرحاه شیری باشد.

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی
ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی
دیپارتمنت تحقیقات اگرانومی و زراعت حفاظتی

معرفی نبات جواری

مزرع جواری باید چندیه بار آبیاری گردد .تاعاداد دفاعاات آبایااری ناظار باه
شرایط اقایمی ،موجودیت آم و نوع خاک فر میکناد .هار ماوقا کاه ناباات
جواری شژمرده میشود باید آبیاری شود .بهتر است که آبیاری از طارع قابال
از ظهر انجام یابد .جواری در وقات اساان باه آم اشاد ضارورت داشاتاه و
مزرعه باید آبیاری گردد .زیادترین مقدار آب مورد ضرورت جواری قبل از

مرحله تشکل تاج میباشد .این مدت از شروع تشکککیکل تکاج تکا سکه وکمکتکه دوا
میکند.
اولیه آبیاری باید قبل از کشت صورت گیرد .در چنیه شرایط ماحاصاول در
خاک مرطوم کشت شده و زود تر بطور یکنواخت جوانه میزند.ایه آبایااری
باید شروفایل خاک را تا عم  0.5متری و تا حد ظرفیات زراعاتای مازرعاه
نمناک کند.
دومیه آبیاری بسته گی به سرعت تبخیر و تعر  01-11روز شن از اولیاه
آبیاری صورت میگیرد .آبیاری قبل از موق سبم افتادگی رشد و ماناجار باه

نمایی از تجربه جواری در فارم تحقیقاتی داراالمان ،کابل

هدر رفته آم خواهد بود.
سومیه آبیاری به م دار  71-61مای متر برای شر کرده منط ه ریشه تاا حاد
ظرفیت زراعتی خاک صورت میگیرد.
چهارمیه آبیاری به م دار  71-61مای متر بعد از  00-01روز در منااطا
گرم آبیاری گردد.

آدرس :ریاست عمومی انستیتوت تح ی ات زراعتی ،بادام باغ ،کابل
ویب سایتwww.aria.gov.af :
ایمل آدرسaria@mail.gov.af :
شماره تماس1711157511 :
تهیه کننده :دیشارتمنت تح ی ات اگرانومی و زراعت حفاظتی
تصحیح کننده :کمیته نشرات آریا ( قدرت هللا صوفی زاده ،فردوس برومند،
محمد حنیف افضلی و سید طایف قاسمی)
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